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Balanç d’uns dies de març excepcionalment 
càlids a Catalunya 

 

• Entre el 10 i el 13 de març la temperatura màxima ha superat els 25 
ºC a bona part de Catalunya, amb 29,2 ºC a Cabanes (Alt Empordà) 

 

• S’han superat rècords en un mes de març a punts de la costa i de 
l’interior, però en general el març de 2001 va fer més calor 

 
 
El pas d’un front fred ha fet baixar la temperatura després d’uns dies 
excepcionalment càlids per l’època entre el divendres 10 i el dilluns 13 de març 
de 2023, amb màximes per sobre dels 25 ºC i alguns rècords de temperatura 
màxima en un mes de març. El vent de component oest que ha bufat en 
diversos moments ha afavorit la suavitat tèrmica especialment prop de la costa 
i també ha impedit el refredament nocturn a la meitat sud del país. 
 
La pujada de temperatura es va començar a notar arreu de Catalunya el 8 de 
març, però els dies més càlids han estat el dissabte 11 i el dilluns 13. Dissabte, 
amb vent entre ponent i mestral, els valors més elevats se situaven al centre i 
sud de la franja costanera, fins a 28,4 ºC a Alcanar (Montsià). Diumenge la 
temperatura va baixar en general, però l’Observatori de l’Ebre (Baix Ebre) va 
mesurar 28,4 ºC. El dilluns 13 el vent de garbí va fer disparar la màxima per 
sobre dels 25 ºC a l’Empordà i comarques pròximes, amb 29,2 ºC a Cabanes 
(Alt Empordà), i la temperatura també va tocar sostre a bona de l’interior. 
 

 
 
Els mapes anteriors, corresponents a la topografia de 850 hPa (uns 1.500 m 
d’altitud), mostren la temperatura a aquest nivell el dissabte 11 (esquerra) i el 
dilluns 13 (dreta) al migdia. La circulació zonal implicava un fort contrast entre 
l’aire fred del nord del continent i la massa d’aire càlid del nord d’Àfrica i una 
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temperatura força més alta al litoral mediterrani de la península Ibèrica que a la 
façana atlàntica. 
 
Ha estat un episodi de temperatura excepcionalment alta al març, més encara 
a la primera quinzena del mes. Al conjunt de Catalunya feia 22 anys, des del 
2001, que la temperatura no era tan alta al mes de març, si bé a cotes mitjanes 
i altes de les àrees de muntanya no han estat uns dies tan inusualment càlids. 
 
 
Rècords de temperatura màxima de març 
 
Del divendres 10 al dilluns 13 de març, 14 de les 149 estacions de la Xarxa 
d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) i la Xarxa d’Observadors 
Meteorològics (XOM) amb més de 20 anys de dades han igualat o superat la 
seva temperatura més alta en un mes de març. 
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Els mapes anteriors mostren la localització dels rècords de temperatura 
màxima els dos dies més càlids de l’episodi: el dissabte 11 a punts del litoral i 
el dilluns 13 en alguns sectors de l’interior i sobretot a l’Empordà, amb 
temperatura força més fresca (per sota dels 20 ºC) a la resta del litoral.  
 
 
Màximes encara més altes el març de 2001 
 
Al conjunt de Catalunya han estat els dies de març més càlids des del març de 
2001, quan en general va arribar a fer més calor que enguany. Concretament, 
entre els dies 20 i 24 la temperatura va ser clarament superior a la normal i va 
tocar sostre el dia 23, amb 32,5 ºC de màxima a l’Observatori de l’Ebre (Baix 
Ebre) i més de 30 ºC a diversos sectors de la vall de l’Ebre, el Vallès o el 
Penedès, entre d’altres comarques. 
 
En una primera quinzena de març, cal destacar que l’any 2017 l’estació 
d’Aldover (Baix Ebre) va assolir una màxima de 30,2 ºC el dia 9 de març, el 
valor de 30 ºC més primerenc mesurat a Catalunya. 
 
 
Temperatura nocturna excepcionalment alta al març 
 
La temperatura nocturna ha estat especialment alta per l’època a la meitat sud 
de Catalunya entre el divendres 10 i el diumenge 12, ja que el vent de ponent i 
mestral va impedir el refredament nocturn. La mínima va superar els 15 ºC la 
matinada del divendres 10 de març en alguns sectors de la Costa Daurada, 
mentre que el dissabte 11 i el diumenge 12 es va situar entre els 15 i els 20 ºC 
a bona part de la meitat sud del litoral i prelitoral. La matinada més suau es va 
mesurar el dissabte 11 al Baix Ebre, amb mínimes de 20,4 ºC a Camarles o 
19,9 ºC a l’Aldea. 
 
L’Observatori de l’Ebre (Roquetes, el Baix Ebre) va mesurar 18,4 ºC de mínima 
la matinada del dissabte 11 i 18,8 ºC la del diumenge 12 de març, superant dos 
cops la temperatura mínima més alta en un mes de març dels seus 118 anys 
de dades, fins ara de 17,3 ºC el 31 de març de 2015. 
 
Pel que fa a la XEMA, 31 de les 113 estacions amb més de 20 anys de dades 
han registrat la seva temperatura mínima diària més alta (0-24 h UTC) en un 
mes de març entre el dissabte 11 i el dilluns 13 de març, totes elles el dia 11 
llevat de Tàrrega (Urgell), que la va superar el dia 13. 
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El mapa de temperatura mínima de l’11 de març (0-24 h UTC) mostra un 
contrast considerable entre el nord i el sud del país. Al sud, el vent va mantenir 
la temperatura molt alta durant les hores nocturnes, mentre que al nord 
l’absència de vent va permetre el refredament i no s’hi van registrar rècords de 
temperatura mínima elevada. 
 
 
Fins a 10 ºC d’anomalia càlida a 1.500 m d’altitud 
 
L’estació de radiosondatge de Barcelona ha mesurat valors prop de 10 ºC 
superiors a la mitjana dels últims 25 anys al nivell de referència de 850 hPa 
(uns 1.500 m d’altitud). El màxim ha estat de 14,4 ºC el dia 11 al migdia, molt 
elevat a la primera quinzena del mes, però encara molt lluny del rècord de 
març, de 18,8 ºC la matinada del 24 de març de 2001. 
 
La gràfica de l’evolució de la temperatura a 850 hPa d’aquest mes de març 
segons dades del radiosondatge de Barcelona mostra com els primers dies la 
temperatura era clarament inferior a la normal, amb glaçades gairebé generals, 
però a partir del dia 3 la temperatura ha anat pujant progressivament, fins a 
valors propis de finals de la primavera. 
 

 
 
 
Pluja al Pirineu més enllà dels 2.500 m d’altitud 
 
Entre el dissabte 11 i el diumenge 12 de març al matí, la precipitació va ser 
persistent a la Val d’Aran i zones més pròximes, afectant de manera més 
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esporàdica altres sectors del Pirineu axial. L’elevada temperatura va fer que la 
cota de neu se situés entre els 2.500 i els 2.800 m, de manera que la pluja va 
afectar bona part de l’alta muntanya, amb acumulacions de fins a 37,3 mm a 
Certascan (2.400 m, Pallars Sobirà). A Vielha es van recollir 12,9 mm de pluja. 
 
Aquesta situació va provocar una humidificació notable del mantell de neu a 
l’alta muntanya i una fusió accelerada que fins i tot va provocar una certa 
crescuda dels rius pirinencs. En algunes estacions automàtiques d’alta 
muntanya com Núria (1.971 m, Ripollès), Ulldeter (2.410 m, Ripollès) o Malniu 
(2.230 m, Cerdanya) la neu que hi quedava s’ha fos per complet aquests últims 
dies. 
 
 
Vent de mestral, ponent i garbí 
 
Al llarg de l’episodi, el vent de component oest ha bufat amb força a diversos 
indrets del país, especialment entre els dies 10 i 11 de març a les comarques 
del centre i sud. Si bé en general no es van assolir ratxes extraordinàries, cal 
destacar algunes ratxes de 70 a 80 km/h en indrets poc habituals. 
 
D’altra banda, la nit del dilluns 13 al dimarts 14 de març s’han superat els 100 
km/h en alguns sectors de muntanya del Pirineu i del Montseny. La taula 
següent recull les estacions de la XEMA que han superat els 80 km/h entre el 
dia 9 i 14 al matí. 
 

 
 
 
14 de març de 2023 


